Instrukcja przestrojenia dekoderów

Instrukcja zaprogramowania o dbiornika typu Ferguson AC-6200CR

Wciskamy przycisk Menu na pilocie , za pomocą przycisków prawo-lewo pilota wybieramy opcję
Narzędzia , wybieramy Ustawienia Fabryczne i wciskamy przycisk OK na pilocie. Następnie na
ekranie telewizora wybieramy napis OK i wciskamy ponownie przycisk OK na pilocie. Wpisujemy
kod dostępu. Kod ten znajdziemy w protokole uruchomienia telewizji cyfrowej. Jeśli wcześniej były
już robione ustawienia fabryczne kod ten będzie miał wartość 0000. Po wpisaniu kodu należy dwa
razy potwierdzić wykonanie operacji przyciskiem OK na pilocie. Dekoder ustawi funkcje wyszukiwania programów. Na ekranie telewizora pojawi się menu Uruchom przeszuk. Należy jeszcze raz wcisnąć przycisk OK na pilocie i odbiornik wyszuka wszystkie programy. Po wyszukaniu zatwierdzamy
przyciskiem OK.

Instrukcja zaprogramowania odbiornika typu TechniSat DIGIT MF4-K

Wciskamy przycisk Menu na pilocie , wybieramy opcję Ustawienia , zatwierdzamy przyciskiem OK
na pilocie. Wybieramy Ustawienia Fabryczne , ponownie potwierdzamy przyciskiem Ok i wybieramy
Usunięcie wszystkich programów, wybór zatwierdzamy przyciskiem OK na pilocie. Na ekranie pojawi
się zapytanie „Czy na pewno usunąć wszystkie programy”. Potwierdzamy wybierając Tak. Po usunięciu
wszystkich programów wracamy do głównego menu wciskając przycisk EXIT dwa razy i wybieramy Wyszukiwanie programów , zatwierdzamy przyciskiem OK a następnie wybieramy Wyszukiwanie automatyczne i ponownie zatwierdzamy OK. Wyszukiwanie rozpocznie się po wciśnięciu czerwonego przycisku
na pilocie ( obok zielonego).Dekoder przeszukuje całe pasmo częstotliwości więc wyszukiwanie będzie
trwało kilkanaście minut. Kolejność programów będzie według częstotliwości na jakich się one znajdują.
Po wyszukaniu programów zatwierdzamy OK,odczekujemy chwilę i naciskamy trzy razy EXIT.

Instrukcja zaprogramowania odbiornika typu homecast HC5101 CICO
Wciskamy przycisk Menu na pilocie , za pomocą strzałek prawo-lewo/góra dół na pilocie wybieramy
opcję Zaawansowane , wybieramy Ustawienia Fabryczne i wciskamy przycisk OK na pilocie. Wpisujemy
kod dostępu. Kod ten znajdziemy w protokole uruchomienia telewizji cyfrowej . Jeśli wcześniej były już
robione ustawienia fabryczne kod ten będzie miał wartość 0000.Następnie należy potwierdzić wykona-

nie ustawień fabrycznych wybierając napis Tak na ekranie. Po wczytaniu ustawień fabrycznych na ekranie telewizora wyskoczy plansza z wyborem języków. Wciskając przycisk oznaczony strzałką do góry wybieramy język polski i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Na ekranie pojawi się zakładka Pierwsza instalacja. Wciskamy przycisk OK na pilocie i przechodzimy do
automatycznego przeszukiwania. Korzystając z przycisków na pilocie wpisujemy jako częstotliwość początkową liczbę 114000 , częstotliwość krańcową liczbę 858000. Modulację ustawiamy na 256-QAM. Pozostałych ustawień nie zmieniamy. Następnie wciskamy OK na pilocie i odbiornik wyszukuje programy.
Potwierdzamy zachowanie zmian i jeszcze raz wchodzimy do Menu odbiornika. Wciskając przycisk ze
strzałką w prawo lub w lewo ustawiamy się na Opcje i wchodzimy do zakładki Język i ustawiamy Audio 1
na język polski. Każdy wybór zatwierdzamy przyciskiem OK na pilocie.

Instrukcja zaprogramowania odbiornika typu KAON
Wciskamy przycisk Menu na pilocie , za pomocą pilota wybieramy opcję Ustawienia. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na pilocie wpisujemy kod dostępu. Kod ten znajdziemy w protokole uruchomienia telewizji cyfrowej . Jeśli wcześniej były już robione ustawienia fabryczne kod ten będzie miał wartość 0000. Po wejściu do ustawień wybieramy Ustawienia fabryczne i potwierdzamy wciskając przycisk
OK na pilocie. Przechodzimy do menu Wyszukiwanie automatyczne ,ustawiając po drodze parametry
takie jak , czas, język, strefa czasowa. Korzystając z przycisków na pilocie wpisujemy jako Uruchom częstot. liczbę 114000 , jako Zak. często. liczbę 858000. Parametr Const. ustawiamy na 256-QAM, Symbol
Rate ustawiamy na 6900 . Następnie wciskamy OK na pilocie i odbiornik wyszukuje programy. Zatwierdzamy przyciskiem OK.Po wyszukaniu programów jeszcze raz wciskamy przycisk OK.

Abonenci posiadający moduły dekodujące Conax
Abonenci posiadający moduł Conax do zdekodowania płatnych cyfrowych programów z TVK Eltronik wyszukują programy według instrukcji swojego odbiornika telewizyjnego w trybie automatycznym lub ręcznym wykorzystując poniższe parametry.

Parametry sygnału cyfrowego:
Częstotliwość początkowa : 114 MHz
Częstotliwość końcowa
: 858 MHz
Modulacja: 265-QAM
Symbol rate: 6900
ID sieci
: 1

Instrukcja zaprogramowania odbiornika typu PACE
Wciskamy przycisk Menu na pilocie , natępnie wybieramy opcję Konfiguracja systemu i zatwierdzamy
przyciskiem OK na pilocie , następnie wybieramy Zarządzanie Systemem i zatwierdzamy przyciskiem OK ,
następnie zaznaczamy Ponowna Instalacja i wciskamy OK na pilocie , potem w celu potwierdzenia jeszcze
raz wciskamy OK. Dekoder przywróci ustawienia fabryczne i sprawdzi dostępność oprogramowania w sieci ,

po czym przystępujemy do nowej instalacji.Wybieramy język Polski i wciskamy OK na pilocie oraz kraj Polska zatwierdzając przyciskiem OK. Podświetli się nam zakładka Następne , wciskamy OK na pilocie.Podświetli się zakładka Rozpocznij dokładne wyszukiwanie , wciskamy OK i dekoder wyszuka programy. Po wyszukaniu programów podświetli się zakładka Gotowe , wciskamy OK i jeszcze raz OK w celu potwierdzenia zakończenia instalacji.Dekoder ustawi się na pierwszym programie.

Instrukcja zaprogramowania odbiornika typu TechniSat DIGIT K3Xe
Wciskamy przycisk Menu na pilocie , wybieramy opcję Ustawienia ,potwierdzamy przyciskiem OK na
pilocie. Wybieramy Ustawienia Fabryczne ,ponownie potwierdzamy przyciskiem OK i wybieramy Usunięcie wszystkich programów, wybór zatwierdzamy przyciskiem OK na pilocie. Na ekranie pojawi się zapytanie „Czy na pewno usunąć wszystkie programy”. Potwierdzamy wybierając Tak. Po usunięciu wszystkich
programów wracamy do głównego menu wciskając przycisk EXIT dwa razy i wybieramy Wyszukiwanie programów , zatwierdzamy OK a następnie wybieramy Wyszukiwanie automatyczne i ponownie zatwierdzamy OK.Wybieramy opje szukania Wszyskie programy i wciskamy zielony przycisk na pilocie.Dekoder wyszuka wszystkie programy.Po wyszukaniu zaznaczamy Sortowanie automatyczne i wciskamy OK. Po wykonaniu przez dekoder sortowania wciskamy przycisk EXIT tyle razy aż wyjdziemy z menu.

Instrukcja zaprogramowania odbiornika typu TechniSat DIGIT HD4 CX

Wciskamy przycisk Menu na pilocie , wybieramy opcję Ustawienia ,potwierdzamy przyciskiem OK na
pilocie. Wybieramy Ustawienia Fabryczne ,ponownie potwierdzamy przyciskiem OK i wybieramy Usunięcie wszystkich programów, wybór zatwierdzamy przyciskiem OK na pilocie. Na ekranie pojawi się zapytanie „Czy na pewno usunąć wszystkie programy”. Potwierdzamy wybierając Tak. Po usunięciu wszystkich
programów wracamy do głównego menu wciskając przycisk EXIT dwa razy i wybieramy Wyszukiwanie programów , zatwierdzamy OK a następnie wybieramy Wyszukiwanie automatyczne i ponownie zatwierdzamy OK.Wybieramy opje szukania Przeszukiwanie sieci i wciskamy zielony przycisk na pilocie.Dekoder wyszuka wszystkie programy.Po wyszukaniu zaznaczamy Sortowanie automatyczne i wciskamy OK. Po wykonaniu przez dekoder sortowania wciskamy przycisk EXIT tyle razy aż wyjdziemy z menu.

